Nyhedsbrev september 2020
Kære Hundevenner.
Stor tak til de nye ”aktionærer” der er kommet til hen over sommeren ved køb af ”hundeaktier”.
Vi kan se, at det nye hundelufteområde bliver flittigt benyttet, og at langt de fleste rydder pænt op
efter deres hunde. Vi får mange tilbagemeldinger fra folk, der er glade for området , da det er let at
overskue begge låger, så det er trygt at slippe hundene løs.
Posedispenser på lågen ved bålhytten er repareret og opsat ,og vi håber låsen nu kan holde, så
poserne ikke ligger spredt over området.
Et skilt med påskriften ”Hundeområde” bliver indkøbt og sat op på hegnet ved Vigerstedvej, så det
bliver lettere for folk at finde området, når de kommer kørende.
Vi overvejer at opsætte to vandskåle i stedet for de to
plastspande hundevenner har sat på området. Ligger nogen inde
med egnede skåle eller har ideer til indkøb, så kontakt Berit G.
Skålene skal kunne fastsættes ved bænken og lågen ud mod
Vigerstedvej.
Træstamme, buske og blomstereng
Vi skal plante lidt snebærbuske rundt på området, samt have lagt et par store træstammer, hundene
kan løbe rundt om og lege. Som et led i Ringsted Kommunes projekt om biodiversitet, har vi fået tildelt
en vild blomsterfrøblanding til 4000 m2, som vi skal så på området.
Derfor inviterer vi til

Plantedag søndag den 13. september kl. 10-12
Mød op og giv en hånd med, så området kan blive en spændende legeplads for de firbenede.
Medbring gerne handsker, spade og andet værktøj, du tænker kan være nyttigt.
Lokalrådet byder på øl/vand.

Tilsynsgruppe
To hundeejere har meldt sig til at holde tilsyn med området. Tak til Lis Dahl, Vigersted og Annette
Sæmundsson, Borup for jeres tilsagn om at hjælpe til. Hvis andre vil med i tilsynsgruppen, så kontakt
Peter Hansen på 20 83 60 90.
Hundeaktier
Også jeres venner, familie m.fl. er velkommen til at støtte hundelufterområdet
ved køb af aktiebevis.
Send mindst 100 kr. eller mere via MobilePay til 22 21 23 25 (Berit Galberg).
Skriv navnet, der skal stå på aktien (hunde- eller menneskenavn),
samt adresse, hvor aktien skal afleveres, så lægges den i din postkasse hurtigst muligt. Send også gerne
en mailadresse, da vores information foregår via mail. Der er pt. solgt hundeaktier for 11.400 kr.
På Lokalrådets vegne
Berit Galberg 22 21 23 25

Vi ses

